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ÚVOD 

 

 Domov seniorov Lamač, Na barine 5 v Bratislave, je zriadený ako rozpočtová orga-

nizácia obce Magistrátom hl. m. SR Bratislavy s účinnosťou od 1. 12. 1990. Činnosť zaria-

denia  je vymedzená  Štatútom z  9. decembra 1991 a zriaďovacou  listinou  novelizovanou  

k  

1. máju 2009 v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

V tejto zriaďovacej listine bol okrem iného zmenený názov zariadenia z Domova - penziónu 

pre dôchodcov na Domov seniorov Lamač (ďalej DSL).  Podľa § 35 zákona NR SR č. 

448/2008 Z. z. v domove poskytujeme klientom odborné, obslužné a ďalšie činnosti  na zá-

klade zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb (§ 64), ktorý bol vykonaný dňa 

12. 8. 2009 Bratislavským samosprávnym krajom. Pri poskytovaní služieb a ich úhrade sme 

postupovali podľa  Všeobecného záväzného nariadenia Magistrátu hl. m. SR Bratislavy č. 

2/2014 účinné od 1.6.2014.  

 Celoročnú sociálnu starostlivosť zabezpečujeme pre 195 prijímateľov sociálnych 

služieb  podľa platných predpisov v rozsahu finančných a materiálnych možností zverených 

rozpočtových prostriedkov a majetku. 

 

ČASŤ  A 

 

Plnenie plánu hlavných úloh organizácie za rok 2018 

 

     1. Rozpočet a finančná disciplína – pri čerpaní rozpočtových prostriedkov uplatňovať 

maximálnu hospodárnosť a efektívnosť vynakladaných verejných prostriedkov pri dodržaní 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 431/2002 

Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v súbehu so zákonom č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite aj 

v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

T: Trvale      Zodpovední: riaditeľka a ved. EÚ 

Vyhodnotenie úlohy:  

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov v roku 2018 boli plnené v súlade s predpismi 

a uloženými záväznými ukazovateľmi rozpočtu DSL.  

Domov seniorov Lamač v roku 2018 hospodáril v súlade so chváleným rozpočtom, ktorý 

bol celkom 5 krát upravovaný. Zmeny v rozpočte vyplývali z potreby riešiť situáciu čerpania 

v položke miezd aj bežných výdavkoch. Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo pravidelne 

kontrolované a používané na plánované prevádzkové potreby t.j. predovšetkým na úhrady 

dodávateľských faktúr za dodávku tepla a teplej vody, energie, plynu, studenej vody 

a odkanalizovanie, na úhrady za poskytované služby upratovania a stravovania, za nákupy 

materiálu na údržbu obytných jednotiek a prevádzkových priestorov, za opravy a revízie 

prevádzkových strojov a zariadení v zmysle platných prepisov, na výplatu miezd a odvodov 

sociálneho a zdravotného zabezpečenia za zamestnancov a iné drobné služby. Pri všetkých 

výdavkoch sme sa snažili o efektívnosť a hospodárnosť vynaložených prostriedkov. 
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Z pridelených rozpočtových prostriedkov sme uhradili všetky faktúry, ktoré prišli do 

31.12.2018.  

Novinka v roku 2018 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nastala v systéme poskytovania 

a čerpania dotácii. S MPSVaR je uzavretá zmluva o poskytovaní finančného príspevku pre 

rok 2018 vo výške 664 506 €, ktorá mohla byť použitá iba na čerpanie mzdových nákladov. 

Zvyšná dotácia v sume 932 187 €  z magistrátu bola používaná ako na mzdové tak aj na 

bežné výdavky. V rozpočte bolo dodržané pravidlo čerpania štátnej dotácie ako prvej.  

 

2. Pre skvalitnenie riadiacich procesov na jednotlivých úsekoch, obsadiť funkciu manažéra 

kvality. 

T: rok 2018    Zodpovední: riaditeľka, personalistka 

Vyhodnotenie úlohy: 

Pre skvalitnenie riadiacich procesov na jednotlivých úsekoch, sme obsadili funkciu manažé-

ra kvality, zatiaľ externou formou. 

 

3. Využiť všetky možnosti k obsadeniu voľných miest na Zdravotnom úseku – funkcie opat-

rovateľ, zdravotná sestra a zdravotný asistent. Znížiť fluktuáciu na ZÚ, ktorá je v súčasnej 

dobe 78,2 %. Stabilizovať týchto zamestnancov možnosťou poskytnutia ubytovania  v ma-

gistrátnych ubytovniach. 

T: rok 2018    Zodpovední : riaditeľka, personalistka, vedúca ZÚ 

Vyhodnotenie úlohy: 

Využívame všetky dostupné formy a  možnosti k obsadeniu voľných miest na Zdravotnom 

úseku, avšak najväčší problém  – poskytnutie ubytovania novým zamestnancom pre zdra-

votný personál bude možné až v roku 2019, kedy od marca máme schválený materiál v PPP. 

Ubytovanie môžeme od marca poskytovať priamo v našom zariadení, kde sme pripravili 

zatiaľ jednu bytovú jednotku pre budúcich zamestnancov. 

 

4. Výmena nábytku na komplexnej starostlivosti a vymaľovanie izieb pestrými farbami. 

T: 2018     Zodpovední : riaditeľka, ved. PÚ, ved. EÚ, ved. ZÚ 

Vyhodnotenie úlohy:  

V roku 2018 bola v 11 obytných jednotkách na komplexnej starostlivosti vymenená pôvod-

ná podlahová krytina, vymenený starý nábytok za nové vstavané skrine. Podľa potreby bolo 

vymenených 15 postelí za nové elektrické polohovateľné postele. Taktiež bolo vykonané 

nové maľovanie obytných jednotiek. 

 

5. Zabezpečiť konverziu príručky kvality s prechodom na Model CAF. 

T: 2018                       Zodpovední: riaditeľka, vedúci jednotlivých oddelení, manažér kvality 

Vyhodnotenie úlohy: 

Vzhľadom na vysokú fluktuáciu a chorobnosť zamestnancov sa úlohu nepodarilo v roku 

2018 zrealizovať. 

 

6. Aktivizácia prijímateľov  k účasti na skupinových stretnutiach v zariadení. Motivácia PSS 

k zapájaniu sa do záujmových aktivít na podporu budovania priaznivej sociálnej klímy, za-

členenia sa do skupiny, poskytovanie vzájomnej sociálnej opory PSS pri zvládaní bežných aj 

krízových situácií.  

T: rok 2018                                       Zodpovední:  riaditeľka, PTÚ  
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Vyhodnotenie úlohy:  

Prijímatelia sociálnych služieb navštevovali skupinové aktivity,  ktoré boli otvorené v roku 

2018 na základe ich záujmu, prispôsobené ich možnostiam a schopnostiam. Skupinových 

aktivít sa v roku 2018 zúčastnilo spolu 2 099 PSS.  

 

7.  Nadviazanie spolupráce s vedeckými inštitúciami pre podporu vzdelávania a výskumu 

v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti o znevýhodnené skupiny obyvateľstva vrátane 

seniorov v domovoch sociálnych služieb. 

T: rok 2018                                 Zodpovední:  PTÚ, riaditeľka 

Vyhodnotenie úlohy:  

Úlohu sme nenaplnili, z dôvodu zmeny personálu psychologicko – terapeutického úseku.  

 

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti za rok 2018 

 

V hodnotenom období roku 2018 boli vykonané nasledujúce kontroly: 

 

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, termín : 19.01.2018, Záznam z hygienickej 

kontroly. V čase vykonávanej kontroly nebolo zistené porušenie Zákona 577/2004 Z.z. 

 

2. Hasičský a záchranný útvar hl.mesta SR Bratislavy, termín : 25.05.2018 , kontrola ná-

sledná, V Zápisnici prerokovanej 25.05.2018 neboli zistené žiadne nedostatky. 

 

3.Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, OSV, termín : 22.10. – 30.11.2018, Záznam 

prerokovaný 05.12.2018, bez zistených nedostatkov. 

 

4. Finančný audit na vedenie rozpočtovej organizácie, termín : október, november 2018, 

Správa prerokovaná dňa 18.12.2018, bez zistenia nedostatkov vo všetkých kontrolovaných 

oblastiach. 

 

5. Priebežne počas roka sme kontrolovali  zabezpečenie bezproblémovej  prevádzky 

zariadenia. Externý bezpečnostný technik kontroloval priebežne dodržiavanie 

bezpečnostných a pracovných predpisov na pracovisku, výkon revíznej kontroly 

a udržiavanie elektrických, inštalačných a ostatných zariadení prevádzky v súlade s plánom 

činnosti BOZP, PO a plánom revízií na rok 2018. 

 

6. Dôležitú  úlohu tvorila kontrolná činnosť zameraná na kvalitu poskytovaných 

sociálnych služieb v rámci operatívnych porád riaditeľky, pracovných porád zdravotného 

úseku, ekonomického úseku a zasadnutí sociálnej komisie.  

 

7. Personálne oddelenie naďalej vykonávalo kontroly zdravotných preukazov, lekárskych 

potvrdení na súhlas práce v nočných zmenách a lekárskych prehliadok vodičov motorových 

vozidiel. Personálne oddelenie v spolupráci s vedúcimi úsekov pravidelne kontrolovali 

dochádzky. 
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8.V oblasti riadiacej práce boli prekontrolované vydané príkazy 

riaditeľky, vnútroorganizačné smernice a následne aktualizované alebo vypracované nové 

v zmysle platných právnych noriem. Výsledky kontrol boli priebežne hodnotené na 

pracovných poradách úsekov, operatívnych poradách a na gremiálnych poradách riaditeľky. 

 

 

ČASŤ B 

Rozbor a vyhodnotenie hospodárskej činnosti 

 

Domov seniorov Lamač hospodáril podľa schváleného rozpočtu a zároveň podľa prog-

ramového rozpočtu. Celý rok sme pravidelne a postupne čerpali prostriedky v rámci schvá-

leného rozpočtu. Pristúpilo sa k viacerým úpravám rozpočtu počas roka výsledok bol ale  ten 

že sa nám podarilo vyčerpať rozpočet v najväčšej možnej miere. 

 

Záväzné ukazovatele rozpočtu a jeho zmeny 

 

 

Domovu seniorov Lamač boli schválené záväzné ukazovatele rozpočtu Uznesením č. 

1006/2017 zo dňa 07.012.2017 kedy došlo k schváleniu rozpočtu na rok 2018. 

 

 

Tab. č. 1 

Záväz- 

Ný ukazova-

teľ 

 

Programo-

vý 

rozpočet 

Položka Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet 2018 

„Z“     Príjmy celkom 453 010 

„Z“ 10.1.5.  Výdavky celkom 1 676 134 € 

     

„Z“ 10.1.5. 600 Bežné výdavky, v tom: 1 676 134 € 

„Z“  610 Mzdy, platy a náhrady mzdy 714 172  € 

  620 Poistné a príspevok do poisťovní 266 042  € 

  630 Tovary a služby 683 920  € 

 
 

640 Bežné transfery  jednotlivcom - nemocenské dáv-

ky, odchodné 
12 000€ 

„Z“ 10.1.5.  Kapitálové výdavky 0 € 

„Z“ – Záväzný limit 

 

 

Zmeny bežného rozpočtu DSL boli priebežne schvaľované Mestským zastupiteľstvom hlav-

ného mesta SR Bratislavy v roku 2018 viacerými opatreniami, ktorých bolo 5 a jedným uzne-

sením číslo č.1161/2018 zo dňa 31.05.2018. Zariadenie menilo rozpočet v závislosti od potre-

by navýšenia príjmov vzhľadom na dary od klie ntov,prijaté dedičské či príjmy zo zúčtovania 

z poisťovňami. Dva krát v roku bol schválený presun z bežných výdavkov na kapitálové, išlo 

o celkovú čiastku 23 500 € za účelom modernizácie kuchyne a nákupu nového kamerového 

systému. Posledná významná zmena bola robená RO č. 8 zo dňa 20.11.2018 , kde bol rozpo-

čet upravený nasledovne :   
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Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 20.11.2018      

  Tab.č.2 

Záväz- 

ný ukazo- 

vateľ 

 

Položka Ukazovateľ 

Schválený roz-

počet 2018 v 

EUR 

Zmena 

rozpočtu 

2018 

Upravený 

rozpočet 

2018 v EUR 

„Z“  Príjmy celkom 462 846 500 463 346  

„Z“  Výdavky celkom 1 682 349 -79 500 1 602 849 

      

„Z“ 600 Bežné výdavky, v tom:  1 682 349 -79 500 1 605 849 

  V tom : celkom KZ 111 663 862 0 663 862 

  V tom : celkom KZ 41 1 012 187 -80000 932 187 

  V tom : celkom KZ 72a 6 300 500 6 800 

„Z“ 610 Mzdy a náhrady mzdy 728 613  -51 840 676 773 

 620 Poistné a príspevok do pois-

ťovní 
271 480 -28 160 243 320 

 630 Tovary a služby 670 256 500 670 756 

 640 Bežné transfery jednotlivcom 

– nemocenské dávky, odchod-

né 

12 000 0 12 000 

„Z“  Kapitálové výdavky  23 500 0 23 500 

 

Príjmy 

 

Príjmy zariadenia sa tvoria z viacerých stabilných zdrojov. Hlavným zdrojom príj-

mov sú úhrady od klientov za poskytované sociálne služby (ubytovanie, zaopatrenie podľa 

stupňa odkázanosti na sociálnu pomoc, stravovanie ). Platby za poskytnuté služby sú pravi-

delné a prichádzajú na účet zariadenia v priebehu mesiaca a sú naviazané na výplatné termí-

ny starobných dôchodkov.   

 

Ďalším zdrojom príjmov sú platby spojené s prenájmom nebytových priestorov pochádza-

jú od  : 

 

 poskytovateľov stravovacích služieb ( City Gastro, s.r.o. za prvé 4 mesiace roku 

2018 a Firma Hoots,s.r.o. za máj a jún 2018) za prenájom kuchyne 

 Slovak Telekomu- zmluvné nájomné za miestnosti s technickými telekomunikač-

nými     zariadeniami. 

 Dobropisov priznaných v rámci zúčtovania poskytovateľov služieb elektriky či ply-

nu 

 Ostatných príjmov,  medzi ktoré patria pripísané úroky v banke, sponzorské prí-

spevky, dary a dotácie, vratky a platby za poskytnuté súťažné podklady. 

 

PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV ZA 2018 

 

 

Príjmová časť rozpočtu Domovu seniorov Lamač za 4.štvrťrok 2018 a za celý rok 

2018 bola naplnená na 110,44 % v celkovom vyjadrení sme prekročili príjmy o 48 390 ,91 
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eur. Kladný rozdiel vznikol hlavne zmenou poskytovateľa stravy, ten poskytuje stravu 

s vyššou sumou stravného lístka a tým pádom sme zmenili aj platby pre klientov. Tie sme od 

obyvateľov sme vyzbierali v celkovej sume 497 531,83 eur, ktorý je pravidelným 

a stabilným príjmom zariadenia. Najväčšiu časť tejto položky tvorí z nájomného od obyva-

teľov zariadenia. Nájomné za využívanie priestorov nám platí Telekom raz ročne a pravi-

delne mesačne firma        HOOTS, s.r.o., ktorá zabezpečuje stravovanie. Zariadenie prijalo 

v roku 2018 aj DARY v celkovej sume 6 800 eur ,ktoré zatiaľ neboli vyčerpané a takisto 

132,53 eur z dedičstva po klientoch. 

PREHĽAD PRÍJMOV 2018  

 

 

Tab. č. 3 

Rozp. 

položka 

Ukazovateľ 

 

 

Schválený v € 
Upravený 

rozpočet v € 

Skutočnosť   čer-

pania    v € 

       % 

   Plnenie 

212003 Nájomné za priestory 3000 3000 3 000 100,00 

212003 Nájom Slovak Tele-

kom 

0 0 697,21 100,00 

212003 Príjmy z podnikania  3000 3000  3 697,21 123,24 

223001 

              

Ubytovanie, opatera, 

služby, nájomné, 

z toho: 

450 000 

 

    450 000 497 531,83 

 

110,56 

 

 - ubytovanie  90 000 90 000 72 289,99 80,32 

 - opatera  113 000 113 000 60 319,66 53,38 

 - stravu  142 000 142 000 134 954,29     95,03 

 
- príjem nájomné 

obyvatelia 
105 000 

   

  105 000 
229 967,89 219,02 

243 Úroky fin. hospod. 10 10 0 0 

292012 Príjmy z dobropisov 0 2 170 2 169,50 99,98 

292017 Príjmy z vratiek 0 1 234 1 405,84 113,93 

292027 Iné - Príjmy z dedič-

ského konania 

0 132 132,53 100,40 

292 Medzisúčet 2 302 3 536  3 707,87  104,86 

311 
Sponzorské dary, 

granty 
6 300 

 

6 800 
6 800 100,00 

 Bežné príjmy spolu 461 612 463 346 511 736,91 110,44% 

 

Výdavky  

 

 

V rámci bežných výdavkov míňame peniaze v dvoch rovinách to sú v prvom rade 

zmluvné vzťahy, kde platíme každomesačne za dodávku tovarov a služieb a druhá rovina je 

systém objednávok služieb a tovarov od externých dodávateľov. V aktuálnom rozpočte sme 

pripravení minúť prevádzkové prostriedky aj formou investícii do renovácie bytov 

a zariadení.   

V bližšom popise sú  položky rozpočtu ,ktoré výrazne ovplyvňujú celkové čerpanie a majú 

dopad na výsledné čísla rozpočtu.  
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o 610 – Mzdové prostriedky a 620 –Odvody a ich čerpanie sú najvýznamnejšou ka-

tegóriou, pretože tvoria najväčšiu časť rozpočtu. Aktuálne čerpáme mzdové pro-

striedky v sume 676 773 eur a 238 368,79  eur vo forme odvodov. Percentuálne pl-

nenie je na úrovni 99,46 % .Posledný kvartál v roku 2018 sme mali v zariadení sta-

bilizovaný personálny stav viac ako tomu bolo počas roka, kedy fluktuácia bola vy-

soká a čerpanie miezd na nízkej úrovni. 

o 632 -Energie, voda, komunikácie predstavuje sumu 217 238,94 eur vyčerpaných za 

rok 2018 čo je 100 %  % v rámci celkového rozpočtu tejto kategórie. Obsahuje plat-

by za teplo a teplú vodu, plyn, elektrickú energiu , dodávku vody a odkanalizovanie , 

telekomunikačné služby za telefóny , komunikačnú infraštruktúru a poštové služby . 

Čerpanie rozpočtových prostriedkov je v súlade s rozpočtom schváleným na rok 

2018.  

o 635 – Opravy a údržba –  účtujeme sem všetky náklady na opravy budovy 

a náklady spojené s údržbou zariadenia, tomu sme prispôsobili rozpočet a aktuálne 

čerpanie v sume 59 931,51 eur. Plánovaná široká modernizácia zariadenia ( maľova-

nie chodieb na prízemí, nová sanita, WC, kúpeľne sú hotové ). Nakúpili sme 

a namontovali kuchynské linky, skrine do obytných jednotiek klientov za účelom 

skvalitnenia poskytovania služieb. Pôvodná podlaha  v bytoch bola tiež menená za 

novú. V nasledujúcom roku máme záujem pokračovať v týchto prerábkach 

a docieliť, aby každý byt v zariadení bol modernizovaný.   

o 637 - Služby - Čerpanie  v sume  290 406,95 € predstavuje plnenie na úrovni 99,99 

% rozpočtu k 31.12.2018. Tvoria ho výdavky za všeobecné služby ako napríklad:  

Upratovanie  v celkovej sume 49 315,57  eur , BOZP, PO, CO – 240 €, výdavky za 

stravovanie obyvateľov s komplexnou starostlivosťou za obdobie a stravné zamest-

nancov vrátane stravných lístkov– 148 627,48 €, poplatky banke – 433,76 €, prídel 

do sociálneho fondu  za obdobie v sume 6 388,17€. Na vzdelávanie zamestnancov 

sme vyčlenili  sumu 6799,50 € kde patrí aj absolvovanie Kurzu manažérov Kvality 

pre vedúcich oddelení alebo aj kurz agresívny klient, ktorý bol prospešný pre 

veľké množstvo personálu. Medzi ďalšie platené služby patria napr. vykonané zá-

konné revízie požiarne, elektrické, odborné úradné skúšky výťahov a s tým spojené 

odstraňovanie prípadných závad a nedostatkov, deratizácia, právne služby, odmeny 

za DOVP a iné služby.  

o  700- Kapitálové výdavky  - Na rok 2018 sme nemali schválené žiadne Kapitálové 

výdavky. Počas roka došlo k dvom úpravám v rozpočte ,kde mestské zastupiteľstvo 

nám rozpočtovým opatrením č. 7 zo dňa 29.10.2018 schválilo presun sumy 5 500 eur 

z bežných výdavkov na kapitálové. Nakúpil sa , inštaloval a modernizoval kamerový 

systém v zariadení. Skvalitňuje chod zariadenia, pretože máme prehľad o pohybe 

zamestnancov aj klientov a vieme riešiť špecifické prípady dohľadaním video zá-

znamu z kamery. A rozpočtovým opatrením číslo č. zo dňa 07.06.2018 bol schválený 

presun z bežných výdavkov na kapitálové v celkovej sume 18 000 eur . Modernizo-

vali sa kuchynské spotrebiče.  
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Prehľad čerpania Kapitálových výdavkov 

Tab. č.4 

Z  

Schválený 

rozpočet  

Zmena 

rozpočtu  

Čerpanie 

2018 % 

700 Kapitálové výdavky 0 23 500 22 824,24 97,12  

710 

Kúpa a moder. Zaria-

dení do kuchyne 0 18000 17994 99,9 

710 

Obstaranie kamerové-

ho systému  0 5 500 4830,24 87,82 

 

PREHĽAD SKUTOČNÝCH BEŽNÝCH VÝDAVKOV PODĽA POLOŽIEK ZA 2018 V €   

 

  Tab.č.5 

Ekon. 

klas. 
Ukazovateľ 

Rozpočet výdavkov 2018 

Schválený 
Upravený Skutočnosť čer-

pania v eur 

% 

  Plnenia 

610 Mzdové prostriedky 728 613 676 773 676 773  100,00 

620 Odvody do poistných fondov 271 480 243 320 238 368,79 97,97 

631 Cestovné náhrady 873,19 873,19 873,19 100,00 

632 Energie, voda, komunikácie 220 238,94  217 238,94   217 238,94 100,00 

633 Tovary 83 806 ,55 100 642,55 100 642,55 100,00 

634 Doprava 3 164,53 1 464,53 1 464,53 100,00 

635 Opravy a údržba 89 931,51 59 931,51 59 931,51 100,00 

636 prenájom kyslíkových fliaš  166,92 166,92 166,92    100,00 

637 Služby 285 738,36 290 438,36 290 406,95 99,99 

630 Tovary a služby 683 920,00 670 756 670 724,59 99,99 

642013 Odchodné do dôchodku - - - 0 

642015 Nemocenské dávky  12 000 12 000 8 866,73 73,89 

640 Transfer jednotlivcovi spolu 12 000 12 000 8 866,73 73,89 

600 Bežné výdavky spolu  1 676 134 1 602 849 1 594 733,11 99,49 

700 Kapitálové výdavky 0 23 500 22 824,24 97,12 

  Výdavky celkom 
 

1 676 134 

 

1 626 349 1 617 557,35 99,46 

    

 

 

 

Prehľad zdrojov financovania  bežný rozpočet 2018 

Tab č. 6 

Zdroje financovania 
Schválený roz-

počet  2018 

Upravený roz-

počet 2018 

Skutočne zasla-

né financie 

MPSVaR SR   zdroj 111 748 800 663 862 663 862 

Granty , dary - zdroj 72c 0 6 800 6 800 

Hl. m. SR zdroj 41 927 334 932 187 932 187 

        

Spolu 1 676 134 1 602 849 1 602 849 

 Bežné výdavky 1 676 134  1 602 849  1 602 849 

Vrátené nevyčerpané financie     8 760,09 
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Tvorba a čerpanie sociálneho fondu 

 

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu prebiehalo v súlade s platnými predpismi o Sociálnom 

fonde a v zmysle  rozhodnutia vedenia DSL a platnej kolektívnej  zmluvy nasledovne. Celko-

vý prídel do sociálneho fondu je tvorený povinným prídelom vo výške 1% a ďalším prídelom 

vo výške najmenej 0,05% z objemu hrubých miezd bez náhrady, príjmu zamestnancov. Zosta-

tok na účte sociálneho fondu k 31.12.2018 je 1 050,17 eur. 

 

 

 

 

 

Pohyby a rozdelenie soc. Fondu  

Príjmy 

Zostatok na BU 31.12.2017 2 965,47 

odvod na soc. Fond 2018 6 341,95 

exekúcia  15,80 

 

9 323,22 

Výdavky  

Odvod stravné zamestnanci 1 752,45 

vysporiadané revízie 870,72 

poplatok Banke  0,08 

vrátenie exekúcie  15,80 

 

2 639,05 

  Zostatok na BU 18.12.2018 6 684,17 

Rozdelenie soc. Fondu  5 634,00 

Zostatok na BU k 31.12.2018 1 050,17 

 

Hospodárenie s majetkom 

 

            Hospodárenie s majetkom DSL zabezpečuje ekonomický a prevádzkový úsek. 

Majetok eviduje, účtovne spracováva, zabezpečuje jeho skladovanie, opravy a 

premiestňovanie podľa potrieb prevádzky alebo klientov. Na základe príkazu riaditeľky 

DSL č. 1/2018 bola vykonaná inventarizácia hospodárskych prostriedkov k 31. 12. 2018. 

Inventarizačná komisia nezistila rozdiely v hospodárení so zvereným majetkom a nenavrhla 

žiadne nápravné opatrenia. Riaditeľka DSL s priebehom a výsledkami inventarizácie 

súhlasila. 

         

 

      

Tab č.7                                                                 

M A J E T O K 
Obstarávacia 

cena 
Oprávky 

Zostatková 

cena 

Budovy a stavby tr. 021 1 780 589,66 1 001 257,89 779331,77 

Stroje prístroje a zar.tr.022 144 937,85 104 660,36   40 277,49 

Dopravné prostriedky tr.023 20 741, 71 16 940,28 3 801,43 

Pozemky tr.031 42 222,66 0,00 42 222,66 

Dlhodobý hmotný majetok - 

celkom 

1 988 491,88 1 122 858,53 865 633,35 
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Prírastky majetku v roku 2018 

DHIM – tr.022  18 943,50 €   Televízory, notebooky,  Vyvíjač pary atď    

OTE                                 18 339,30€ - skrine, kancelársky nábytok  

Úbytky majetku v roku 2018 

DHIM                             30 037,14 €  vyradenie nefunkčných zariadení:  kuchynské 

spotrebiče,  

OTE                                   1 738,20 €  

                                                                    

Vyradenie majetku bolo odsúhlasené škodovou a vyraďovacou komisiou DSL.  

 

Skladové zásoby:       31 489,10 € 

 Výška zásob je primeraná prevádzkovým potrebám. Zásoby tvoria kancelárske po-

treby, dielenský materiál, čistiace prostriedky, potreby pre práčovňu, hygienické potreby. 

Podrobný zoznam je v inventarizačnom zápise  a v skladovej evidencii.  

 

Pokladničná hotovosť -  stav k 31.12.2018  bola            0,00 € 

 V priebehu celého roka bol stav pokladničnej hotovosti zhodný so stavom 

vykazovaným v pokladničnej knihe ako aj s účtovným stavom. Priebežne bol dodržiavaný 

pokladničný limit 1500,- €.  

 

Ceniny zostatok  0,00 € k 31.12.2018       

  

 

Zásoby pohonných hmôt:   Dacia Logan 45,78  litra za 77,72 € 

      Škoda Fabia 19,87 litra za 25,06 € 

           benzín v kanistre pre kosačku   10,00   litra za 17,05 € 

 

Zásoby pohonných hmôt v nádržiach motorových vozidiel a príručnej nádrži   súhlasia s 

účtovným stavom  k 31.12.2018  v celkovej sume  119,83  €.  

 

 

Pohľadávky a záväzky organizácie: 

 

 

Krátkodobé pohľadávky – účet     315        

zostatok  3 832,69€   

 

Pohľadávky z nedaňových príjmov – účet 318 

Pohľadávka za neuhradené energie nájomcu kuchyne vo výške  539,77 eura  

 

Klienti nemajú manželov a ani deti, ktorí by mohli doplácať  za služby a z toho dôvodu 

vzniká pohľadávka. Ich príjem - dôchodok je nepostačujúci na zaplatenie celej úhrady. 

Suma životného minima platná od 1.7.2018 je 205, 07 EUR a 25% predstavuje čiastku 51,26 

EUR , ktorá prijímateľovi musí ostať. Pani Uličná má dlh 697,83 a ten sa vymáha súdnou 

cestou. 
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Dodávatelia –   účet  321   

K 31. 12. 2018 sme evidovali neuhradené faktúry z sume 0,00  

 

 

 

Zamestnanci – účet    331  

Zostatok 43 912,04 € sú to záväzky voči zamestnancov zo mzdy 12/2018 ,ktoré budú vypla-

tené v Januári 2019. 

 

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia –  účet 336  

Zostatok 34 345,470 € tvorí odvod do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za me-

siac 12/2018, ktoré boli prevedené  na depozitný účet v ČSOB, a boli odvedené v januári 

2018. 

 

Ostatné priame dane – účet   342     

Zostatok 8 945,01 € tvoria neodvedené dane zo závislej činnosti za 12/2018 uložené  na 

depozitnom účte v ČSOB 

 

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtovej organizácie − účet  351   

zostatok 0,00 €  

 

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce − Účet 355  

zostatok 861 631,92 € tvorí zostatková cena Dlhodobého majetku. 

 

 

Iné záväzky -  Účet 379  

zostatok 1 406,66 € tvoria cudzie prostriedky na účtoch v banke. Ide zadržané finančné  

prostriedky zamestnancov na uspokojenie exekúcií a iných zrážok.  

  

  

Výnosy budúcich období  –  účet 384   

zostatok 48 154,55 € predstavuje odpisy majetku zo štátnych a cudzích zdrojov.  

 

 

Personálna práca a čerpanie mzdových prostriedkov 

 

Personálna práca  

 

a/ Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2018  67 osôb 

 

 z toho mužov                          18 

 žien               49  

THP zamestnanci:                                21 osôb 

Zdravotnícke profesie:         27 osôb 

Robotnícke profesie:                                                                  19 osôb 

 osôb 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný :                         57,8 osôb  

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách:           59,7 osôb 
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b/ Do pracovného pomeru počas roka 2018  nastúpilo 46 zamestnancov na riadny pracovný 

pomer, z toho 6 dôchodci. Z počtu 46 zamestnancov, pracovalo 18 na zdravotnom úseku ako 

zdravotné sestry a opatrovatelia, TH pracovníkov bolo prijatých 12 a  16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

pracovníkov sme prijali do robotníckych profesií. Na Dohodu o vykonaní práce v roku 2018 

 pracovalo 7 zamestnancov. 

Zo zamestnania vystúpilo celkom 36 zamestnancov, z toho 19 zo zdravotného úseku, 

5 TH pracovníkov a 12 pracovníkov z robotníckej profesie.                                                                                                            

Z uvedených profesií v zmysle § 60 ZP dohodou ukončili 15 zamestnanci, z toho 5 žien, 

v zmysle § 72 ZP v skúšobnej dobe ukončili 14 zamestnanci, z toho 7 žien a v zmysle § 71, 

odst.1 – uplynutie dohodnutej doby - ukončili 6 zamestnanci, z toho 5 žien. Riadnu výpoveď 

nedal žiaden zamestnanec.  Zaznamenali sme jedno úmrtie zamestnanca v zmysle § 35 ZP. 

Dohodu o vykonaní práce ukončilo 7 zamestnancov. Fluktuácia celkom  tvorí 78,2 %,( 

z toho na zdravotnom úseku bola fluktuácia 100 %). Dôvodom boli hlavne nízke mzdy 

zdravotných zamestnancov. 

V minulom roku sme s zamerali hlavne na doplnenie odborných zamestnancov, ktorých 

máme v súčasnej dobe 40. 

  

c/ K 31.12.2018 sme zamestnávali 15 starobných  dôchodcov, z toho majú uzavreté pracov-

né zmluvy na dobu neurčitú 8 dôchodcovia a 7 na dobu určitú. 

d/  Práceneschopnosť v roku  2018 bola čerpaná 49 zamestnancami (z toho 39 žien) v počte  

 2 306 kalendárnych  dní a z toho ženy čerpali 1 680 kalendárnych dní, čo predstavuje 73 % 

z celkového počtu neodpracovaných dní z dôvodu PN, ženami. 

e/  Počas roka  2018 bol uzatvorených 7 dohôd  o vykonaní práce. 

f/ V priebehu  roku 2018 bolo vyplatené  1 x odchodné v sume  800 €, k životnému jubileu 

bolo vyplatených 906 € jednému zamestnancovi. 

Školenia a vzdelávanie 

 

V rámci nástupu do pracovného pomeru bolo  zaškolených 46 novoprijatých zamestnancov,  

odborným pracovníkom a to v oblasti BOZP, PO a CO.  

V priebehu  roka 2018  bolo preškolených cca 150 zamestnancov zariadenia. Z toho 70 za-

mestnancov sa zúčastnilo desiatich odborných školení a seminárov, ktoré sa týkali rôznych 

legislatívnych a špeciálnych zmien pri pracovných činnostiach zamestnancov ako je Verejné 

obstarávanie zákaziek, Školenie GDPR o ochrane osobných údajov, Zmeny zákonníka prá-

ce, Školenia k novele zákona o sociálnych službách. Odborných školení  Workshopov, sa 

zúčastnilo 18 zamestnancov. 

Certifikát  - Manažéra kvality – získali  4 vedúci zamestnanci.. 

V roku 2018 sme zorganizovali pre zdravotný personál Opakované preškolenie Poskytova-

nia prvej pomoci. Preškolenia sa zúčastnilo cca 28 zamestnancov. V priemere vychádza 2,3 

odborných vzdelávacích aktivít na jedného zamestnanca. Podrobný rozbor je uvedený vo 

Vyhodnotení vzdelávacích akcií za rok 2018. 

V súčasnej dobe študujú 2 zamestnanci  , v odbore Sociálna práca na VŠ zdravotníctva 

a sociálnej práce Sv.Alžbety v Bratislave. 

 

Mzdové prostriedky na rok 2018 boli stanovené ako záväzný ukazovateľ rozpočtu vo výške  

980 214 €  vrátane odvodov. V priebehu roku 2018  sme vynaložili veľké úsilie a finančné 

prostriedky, aby sme zabezpečili plánovaný a stabilný stav odborných pracovníkov v celom 
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zariadení. Najväčší nárast zamestnancov bol v poslednom kvartály roka. Po aktuálnej novele 

zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe veríme, že sa podarí 

stabilizovať personál a dodržať plán 80 zamestnancov pre rok 2019.Keďže v roku 2018 sme 

mali Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 59,7 čo je menej ako 

bol plán, tak sa časť mzdových prostriedkov v celkovej výške 80 000 eur uvoľnila späť ma-

gistrátu formou zmeny rozpočtu.  

 

Prevádzka 

 

1.Autoprevádzka 

 

DSL v roku 2018  prevádzkovali  2 osobné motorové vozidlá: 

Dácia Logan  ŠPZ  BL-535 MU obstarané v roku 2016. 

Škoda Fabia   ŠPZ  BA-879 EV obstarané darom v roku 2000.  

 

Vozidlá slúžia na zabezpečovanie prevádzky Domova seniorov Lamač, hlavne pre 

zásobovanie materiálom, obstarávanie liekov, dopravu zamestnancov na pohreby alebo 

schválené kultúrne akcie.  

Technické ukazovatele používania motorových vozidiel: 

 

 

Tab. č. 8           

 2.Údržba budovy 

 

 Nevyhnutnou nosnou úlohou prevádzkového úseku je pravidelná kontrola 

a zabezpečovanie dobrého technického stavu budovy. V roku 2018 bola v 10 bytových 

jednotkách vykonaná kompletná výmena podlahovej krytiny a namontované nové vstavané 

skrine v počte 21 ks, bola stavebne rozšírená jedáleň na ZÚ, výmena gastrozariadení 

v spoločnej kuchyni, nákup 15 ks elektr. polohovateľných posteli pre klientov, úprava 6 ks 

toaliet prevádzkovej chodby na prízemí a jej vymaľovanie, boli vymenené stoly (34 ks) 

a stoličky (100 ks) v jedálni . V priebehu roku sa pracovníci údržby snažili čo najrýchlejšie 

odstraňovať poruchy v budove.    

 

 Š-Fábia Dácia 

Stav tachometra k 1.1.2018 v  km 111000 7656 

Stav tachometra k 31.12.2018 v km 112847 10869 

Najazdené km v roku 2017 1847 3214 

Opravy a údržba v € 267,67 215,24 

Spotreba benzínu v € 254,20 323,93 

Spotreba benzínu v litroch 219,90 244,20 

Poistenie havarijné a PZP v € 106,55 248,07 

Výdavky na 1km v € 0,34 0,24 
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3.Informátori 

 

Počas hodnoteného roka 2018 bola plynule zabezpečovaná pre DSL informačná 

a strážna činnosť, ktorú vykonávali piati zamestnanci. Priebežné kontroly informátorov 

vykonávala riaditeľka DSL a vedúci prevádzkového úseku v nepravidelných intervaloch. 

Kontrolou zistené nedostatky, závady alebo pochybenia pri výkone služobných povinností 

boli priebežne odstraňované. 

 

 

4.Práčovňa 

 

Z dôvodu zvýšených požiadaviek na pranie prádla a odevov pre klientov Domova 

seniorov Lamač bola práčovňa v roku 2018 kapacitne rozšírená a personálne doplnená .  

 

 

 

Prehľad verejného obstarávania za rok 2018 

 

Obstarávanie zákaziek s cenami vyššími ako 1.000 € podľa § 117 zákona 354/2015 Z.z. v znení 

neskorších predpisov za rok 2018 

 

 

Tab.č.9  

  

                            

Por.čís. 
Hodnota zákazky 

v Eur s DPH 
Predmet zákazky 

Identifikácia úspešného uchá-

dzača 

1 2991,82 Poistenie majetku 

ČSOB Poisťovňa,a.s. ,   811 02 

Bratislava 

2 17 760,- Elektroinštalačný materiál ROTOS s.r.o.  831 03 Bratislava 

3 14 800,- 

Poskytnutie právnych slu-

žieb 

Advokát. kanc. ŠROBÁR,  811  01 

Bratislava 

4 5 600,- Zabezpečenie procesu VO AWES Q s.r.o.,841 07 Bratislava 

5 1449,6 Inštalácia klimatizácie 

Proklima-Ján Pečimon, 841 05 

Bratislava 

6 1 120,- Zavedenie GDPR DFY,s.r.o., Tupého 21, 831 01 BA 

7 222 000,- 

Zabezpečenie stravovacích 

služieb HOOTS s.r.o.,  811 07 Bratislava 

8 12 636,- Lôžko pre zdravotné účely 

Blauss Koppel s.r.o., 821 07 Brati-

slava 

9 17 994,- Zariadenie kuchyne 

RM Gastro-JAZ s.r.o.,  915 01 No-

vé Mesto nad Váhom 

10 1 645,70 Dochádzkový systém IReSoft,s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno 
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11 11 511,90 Vstavané skrine 

KOMANDOR Bory Mall,  841 03 

Bratislava 

12 15 196,20 Výmena podlahovej krytiny 

MILVIN-M. Sajan,  841 06 Brati-

slava 

13 4 964,34 Stavebné úpravy v jedálni 

ELENIT s.r.o., Sokolská 30, 960 

01 Zvolen 

14 3 480,- Učtovný audit 

Boržík&partners ,s.r.o,  841 02 

Bratislava 

15 26 990,88 Maliarské a murárske práce ELENIT s.r.o.,  960 01 Zvolen 

16 4 206,- Posteľné prádlo EKOFAN s.r.o., 821 09 Bratislava 

17 4830,24 Bezpečnostné kamery 

Digital nterlogik ,s.r.o., 851 05 

Bratislava 

18 6 960,- Stoličky do jedálne 

MEDITECH SK, s.r.o., 010 01 

Žilina 

19 4 161,60 Stoly do jedálne 

Artspecz, spol,.s r.o.,  831 06 Bra-

tislava 

 

ČASŤ C 

 

Zdravotný úsek 

 

    Zdravotnícka starostlivosť a rehabilitácia  

 

   Zdravotnícku starostlivosť v DsL zabezpečuje 29 pracovníkov ZÚ, ktorí pracujú                     

v nepretržitej prevádzke, z toho rehabilitáciu vykonávajú 3 rehabilitační pracovníci. Bola 

zriadená nepretržitá prevádzka ZU II pre PSS vo vchode C,D, kde sestra navštevuje či-

astočne mobilných PSS v obytných jednotkách, chodiaci PSS v prípade zdravotných 

ťažkostí majú možnosť prísť osobne na ZU II. Lekársku službu poskytuje obvodná lekárka v 

zdravotnom stredisku na Malokarpatskom  námestí v Lamači.  

    Upratovanie na ZÚ vykonáva 1 upratovačka na 6 hodín 5x v týždni.Ťažisko práce 

zdravotného úseku predstavuje 24-hodinová komplexná starostlivosť o PSS   DsL. 

Celodenná opatrovateľská a zdravotnícka starostlivosť sa sústreďuje predovšetkým na 

poskytovanie služieb nevyhnutných na zabezpečenie potrieb PSS DsL ktoré prispievajú k 

ich fyzickej a psychickej pohode. K prioritám týchto služieb, patrí zlepšenie kvality života 

PSS. Každodenné úkony osobnej hygieny u imobilných a menej mobilných PSS, poloho-

vanie ležiacich klientov, ošetrovanie na lôžku, chystanie a podávanie liekov a stravy, ktorá 

je vydaná z kuchyne v ohrievacích termoboxoch, pravidelná výmena posteľnej bielizne, 

starostlivosť o čistotu osobnej bielizne PSS a zaobstarávanie drobných nákupov, najmä 

osamelým PSS. 

 

    V roku 2018 boli zakúpené a doplnené evakuačné podložky pre imobilných PSS. 

Pracovníčky ZÚ zabezpečujú pomoc pri všetkých sebaobslužných výkonoch a aktivizujú 

PSS v oblasti spoločenskej i kultúrnej. Udržujú úzky kontakt s príbuznými PSS. Zdravotníci 
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zabezpečujú sprevádzanie chorých na odborné vyšetrenia k lekárom mimo DsL. Zdravotné 

sestry pripravujú rozpisy liekov, podávajú liečivá, ktoré sú v ich kompetencii. V prípade 

zhoršeného zdravotného stavu PSS privolajú RZP, LSPP. Poskytujú prvú pomoc, v prípade 

potreby zabezpečujú odvoz do zdravotníckeho zariadenia, oznamujú a informujú príbuzných 

o hospitalizácií, či umiestnení PSS na zotavovaciu izbu,  kde je  poskytovaná komplexná 

starostlivosť. Pravidelne zisťujú zdravotný stav chorých PSS, umiestnených v zdra-

votníckych zariadeniach. V osobných kartách PSS zaznamenávajú ich klinický obraz, zme-

ny správania, aktuálne zdravotné ťažkosti a pravideľne vykonávajú kontroly zdravotného 

stavu. S prácou ZÚ súvisí aj administratívna činnosť, ktorú  vykonáva zdravotný personál 

priebežne počas služieb formou denných a nočných hlásení.  

 Hlavná sestra spracúva lekárske  poukazy na zdravotné pomôcky a vedie o tom 

príslušnú evidenciu. Zabezpečuje a organizuje plynulý  chod ZÚ.  Venuje zvýšenú pozor-

nosť dôležitosti výživy v starobe, dekubitov a imobilizačného syndrómu, zameriava sa na 

kvalitu poskytovanej starostlivosti v DsL. V našom zariadení PSS decubity nemajú, iba keď 

sa vrátia z hospitalizácie. K povinnostiam službukonajúcich pracovníčok dennej zmeny patrí 

kontrola všetkých PSS DsL v bytoch, ktorá je zameraná na ich prítomnosť, či dôvody 

neprítomnosti. O tejto každodennej kontrole  vedieme  presnú  evidenciu. Taktiež   vy-

konávame  denné,  večerné a nočné kontroly PSS  oddelenia s komplexnou starostlivosťou.  

 

Meranie krvného tlaku a preväzy  vykonáva službukonajúca zdravotná sestra. Zvýšenú 

starostlivosť venujeme PSS s dispenzarizovanými ochoreniami, kardiovaskulárnymi, onko-

logickými, psychiatrickými, diabetologickými a PSS s invalidným postihnutím. Pravidelne 

sú odosielaní PSS na kontrolné vyšetrenia k odborným lekárom. Zdravotný personál sa raz v 

mesiaci zúčastňuje na porade ZÚ, kde  pripomienkujeme a rozoberáme pracovnú činnosť 

úseku, riešime aktuálne situácie a hľadáme najlepšie riešenia na ich odstránenie. Zdravotné 

sestry sa pripravujú na každú pracovnú poradu, odborno vzdelávací seminár a taktiež  sa 

zúčastňujú na akreditovaných seminároch aj v iných zariadeniach. V centre záujmu celého 

kolektívu je snaha o čo najkvalitnejšie pracovné prostredie a zlepšenie kvality života PSS 

DsL. V záujme zvyšovania odbornej úrovne zdravotného personálu a získavania nových 

poznatkov zabezpečujeme semináre na vybranú tému .  

 

   ZÚ úzko spolupracuje so socialnými pracovníčkami, psychologičkami, kultúrnou 

referentkou  a ostatnými pracovníkmi  DsL, čo prispieva k väčšej pohode všetkých našich 

PSS. Možnosť priameho spojenia PSS na oddelení s komplexnou starostlivosťou s pracov-

níkmi ZÚ v prípade potreby,  využívajú prostredníctvom moderného signalizačného 

zariadenia a má značné výhody, ktoré sa potvrdzujú v každodennej praxi. Veľmi sa nám 

osvečili signalizačné náramky prvej pomoci, ktoré veľa krát zachránili život PSS. Ale ešte aj 

napriek tomu stále musíme na PSS apelovať, aby náramky využívali a nosili pri sebe. V 

rámci lepšej manipulácie s imobilnými a menej mobilnými PSS postupne zabezpečujeme 

výmenu starých postelí za nové polohovateľné s antidekubitnými matracami. 
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PREHĽAD POSKYTNUTÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ÚKONOV ZA ROK 2018 

    Tab .č 10 

 

 

 

 Súčasťou zdravotného úseku je rehabilitácia. Práca rehabilitačných pracovníkov 

pozostáva z dennej rehabilitácie – liečebnej telesnej výchovy, elektroliečby, jogoterapie, 

muzikoterapie a psychoterapie. Z elektroliečebných procedúr PSS využívajú  nový prístroj 

kombinovanej terapie  elektro-ultrazvukovú jednotku, bioptron, magnet, infrapodložku.  

 

 Od mája 2017 môžu PSS zariadenia chodiť aj na liečebné masáže, ktoré sú vykonáv-

ané v rámci rehabilitácie. V telocvični pribudli nové kardiostroje – stepper, bežiaci pás, re-

cumbent, ktoré sú k dispozícii všetkým PSS a sú hojne využívané. Liečebná telesná výchova 

– individuálne cvičenie je prevádzané denne v telocvični, na zotavovacích izbách, bytových 

jednotkách ležiacich PSS a na oddelení s komplexnou starostlivosťou. Skupinová LTV 

denne, je spojená  s jogoterapiou a muzikoterapiou. 

 

     Za priaznivého počasia majú možnosť menej mobilní PSS v doprovode  

opatrovateľov a rehabilitačnej pracovníčky a psychologičky absolvovať prechádzku v okolí 

DsL alebo posedenie pri hudbe v záhrade. Každý nový PSS je podrobený vstupnému 

vyšetreniu, spojenému s meraním tlaku, goniometrickým vyšetrením, svalovým testom a 

kontrolnému vyšetreniu podľa ordinácie lekára. Pri niektorých poúrazových stavoch, je or-

dinovaná masáž pred cvičením, alebo elektroliečba. 

 

 

 

 

 

 

 

Úkon
Očkovaní proti chrípke 50

Objednávanie sanitky 123

Odborné vyšetrenia 212

Podávanie inzulínu 2.954

Kontroly TK, P, TT 4.123

Odbery glykémie 852

Ošetrovanie rán, preväzy 2.308

Spolupráca s lekárom 66

Príprava chorého na hospitalizáciu 96

Príprava liekov 23.249

Podávanie liekov 79.898

Evidencia receptov 2.503

Účty – evidencia platieb za recepty na ZÚ 1,673.229€

Úmrtie 22
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 PREHĽAD  REHABILITAČNÝCH  VÝKONOV  ZA  ROK  2018, REHABILI-

TAČNÉHO ODD. PRI DS LAMAČ. 

 

Tab č. 11 

 

 

                

               

     Za rok 2018 bolo vykonaných na rehabilitačnom oddelení   spolu  13 124  rehab . 

výkonov, z toho bolo  7.959   výkonov pri lôžku a 5.165 ambul. výkonov.   Novoevidova-

ných PSS bolo  40. Za rok 2018 bolo  rehabilitovaných  spolu   6.095 PSS, z toho 2.802  

ambulantných  a 3.293  lôžkových PSS . PSS využívali elektroliečebné procedúry – prístroj 

kombinovanej terapie – elektro-ultrazvuk-vákuová jednotka, bioptron, magnet, infrapodlož-

ka.  Liečebný telocvik môže byť skupinový, kondičný a individuálny,  lieč. telocvik  po úra-

zoch, zlomeninách, IM, NCMP, po operáciach umelých kĺbov, nácvik chôdze s barlami , 

reedukácia  chôdze. Individuálne LTV bolo prevádzané v telocvični, aj na bytových jednot-

kách PSSa na oddelení s kompletnou  starostlivosťou. PSS zariadenia môžu chodiť aj na 

liečebné masáže, ktoré sú vykonávané v rámci rehabilitácie.V  telocvični  sú hojne využíva-

né  nové kardiostroje – stepper, bežiaci pás, recumbent  , ktoré  sú k dispozícii všetkým PSS.                                                                                                                           

  

Stravovanie 

 

 V ponuke dodávateľa stravy je denne racionálna strava, raňajky, desiata, olovrant,  

polievka, štyri hlavné jedlá,  večera , diétna strava: diabetická,  žlčníková – šetriaca a mletá. 

So stravou aj kultúrou stolovania sú PSS aj zamestnanci  spokojní. Stravníci pri stoloch v 

jedálni DsL sú obsluhovaní personálom kuchyne. PSS majú možnosť  zobrať si stravu aj do 

obedára a vyniesť na byt.  

DRUHY DIÉT 

 

 

- celodenná strava RACIO    8.945 

  

- celodenná strava ŽLČNÍK    1.992 

 

- celodenná strava DIABETICKÁ             5.303 

                                             

Rehabilitačné výkony                                                                  Počet klientov

ET     LTV     LP     Test     Iné     PS       M      lôžk. výk.    Amb. Výk.    Amb. k.    Lôžk. k.     NE

Spolu: 1.175  3.612   2.610  40       2.858   2.829   677      7.959        5.165        2.802      3.293        40
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      Bufet, ktorý je súčasťou prevádzkových priestorov kuchyne, prevádzkuje dodávateľ 

stravy.  Bufet je dobre zásobený a s vyhovujúcou otváracou dobou, uspokojí aj náročnejších 

PSS DsL. Ponúka základné potraviny, polotovary, hotové jedlá, lahôdky, studené i teplé 

predjedlá i široký sortiment múčnikov, zeleniny, ovocia a nápojov. PSS si v bufete môžu 

zakúpiť aj základný drogistický tovar. 

           

Hygiena je dôležitou súčasťou prevádzky DsL. Hygienu bytov a prevádzkových priestorov, 

priebežne kontroluje zdravotný personál. Sleduje čistotu a hygienu bytových jednotiek v 

DsL. Zvýšená pozornosť sa venuje pri výdaji stravy na všetkých úsekoch zariadenia   DsL. 

 

 Upratovanie bytov a prevádzky zabezpečujeme dodávateľským spôsobom. 

Starostlivosť o postelnú bielizeň a osobné prádlo PSS, zabezpečujú 2 pracovníčky na ZÚ 

ktoré aj ekologicky likvidujú použité plienky v macerátore. Priebežne maľujeme obytné 

jednotky, raz ročne tepujeme koberce podľa požiadavok PSS a zabezpečujeme umývanie 

chodbových okien dodávateľským spôsobom. Pravidelne sa vykonáva v prevádzkových 

priestoroch dezinsekcia a deratizácia. 

 

Legenda:  

 

DsL – Domov seniorov Lamač, ZÚ – zdravotný úsek, PK- permanentný katéter, RZP – 

rýchla zdravotná pomoc, ET – elektroterapia, LTV – liečebná telesná výchova individuálna 

a skupinová, LP – liečebné prechádzky, nácviky chôdze, Testy – goniometrické, vyšetrenie 

svalovej sily, meranie TK, Iné – cvičenie na náradí, s náčiním, bicyklovanie, PS – psy-

choterapia, Ne-n – novoevidovaní pacienti, M – masáže, PSS- príjmateľ sociálnej služby, 

Amb.k – ambulantní klienti, Lôžk .k. - klient ležiaci na lôžku. 

Sociálny úsek 

 

1.Sociálna služba v roku 2018 

 

 

V roku 2018 zabezpečovali celoročnú pobytovú sociálnu službu  prijímateľom sociálnej 

služby (ďalej len prijímateľ) zariadenia štyri kvalifikované sociálne pracovníčky. Od 

1.12.2018 bola prijatá nová sociálna pracovníčka. K 31.12.2018 bol celkovo 5 sociálnych 

pracovníčok. 

 

V sledovanom roku DSL  prevádzkovalo celkom 178 obytných jednotiek.   

Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov  v priebehu celého 

roka bol 194,66 prijímateľov, pričom k 31.12.2018 bola poskytovaná celoročná pobytová 

sociálna služba 195 prijímateľom, z toho bolo 156 žien a 39 mužov. 

 

 

 

 

Veková štruktúra prijímateľov  sociálnej služby domova v roku 2018   

 

Tab č. 12 

vek klientov počet klientov 
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  63 - 74 rokov 37 

75 - 79 rokov 50 

80 - 84 rokov 36 

85 - 89 rokov 42 

nad 90 rokov 30 

celkom 195 

 

 

Pohyb prijímateľov sociálnej služby, kapacita a obložnosť celkom v roku 2018 

 

Tab č. 13 

Ukazovateľ 

 

merná jednotka 

 

počet 

 

počet prijímateľov k      

31.12.2018 osoba 195 

priemerný počet prijímateľov osoba 194,66 

novoprijatí prijímatelia osoba 25 

ukončenie poskytovania SS  4 

zomrelí celkom   22 

      z toho zomrelí muži osoba 6 

      z toho zomrelé ženy osoba 16 

priemerný vek prijímateľov rok 81,9 

počet dní prevádzky  

zariadenia  365 

počet miest k 31.12.2018  lôžko 195 

ubytovacie dni  71 175 

dočasná neprítomnosť celkom  3 028 

      dovolenka   2 354 

      hospitalizácia celkom  634 

      kúpeľná liečba celkom  40 

 

 

 

Jubilanti v roku 2018: 

 

Tab č. 14 

Počet  jubilan-

tov - spolu 

I. štvrťrok II. štvrťrok III. štvrťrok IV. štvrťrok 

60 22 14 12 7 

 

Priemerný dôchodok v roku 2018: 480,25 EUR  

Počet oznámení o zaradení do evidencie čakateľov:  41 

Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov:  25 

Počet „Dodatkov k zmluvám o poskytovaní sociálnej služby“:  107 

Domov seniorov Lamač  poskytuje možnosť  prenocovania rodinným príslušníkom a zná-

mym so súhlasom  riaditeľky zariadenia. Možnosť prenocovania v roku 2018 využilo 363 

rodinných príslušníkov. 

Domov seniorov Lamač (ďalej v texte DSL) v roku 2018 poskytoval sociálne služby  

v priemere 195 klientom. 
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Ku dňu 31.12.2018 požiadalo  o zaradenie  do evidencie žiadateľov na poskytovanie sociál-

nej  služby  v zariadení celkom  140 osôb.  

Sociálne pracovníčky majú agendu rozdelenú podľa jednotlivých blokov a každý prijímateľ 

má svoju sociálnu kľúčovú pracovníčku, čím vzniká užší vzťah medzi prijímateľom 

a pracovníkom.  

 

 

 V rámci sociálnej služby  sociálne pracovníčky poskytovali nasledovné sociálne  

  služby: 

 

      1.   mesačná evidencia a výpočet neprítomnosti prijímateľov sociálnych služieb počas             

            pobytu v zdravotníckych zariadeniach, návštevách u príbuzných, dovolenkách, 

1. pomoc a asistencia pri vybavovaní úradných záležitostí podľa potreby prijímateľov, 

2. pohovory, konzultácie, sociálne poradenstvo s prijímateľmi, 

3. osobná, písomná, telefonická, mailová komunikácia s rodinnými príslušníkmi 

prijímateľov, 

4. poskytovanie sociálneho poradenstva pre  verejnosť a žiadateľov o poskytovanie 

sociálnej služby,  

5. administratívne plnenie úloh vyplývajúce z procesu podania žiadosti, 

6. vypracovanie a vydanie nových oznámení o zaradení do evidencie žiadateľov                 

o umiestnenie,  

7. evidencia a aktualizácia evidencie  žiadateľov o umiestnenie, 

8. vypracovanie a vydanie nových Zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb pri 

prijímaní 

nových prijímateľov sociálnych služieb, 

9. vypracovanie a vydanie Dodatkov k Zmluvám o poskytovaní sociálnych služieb          

na základe dohody s prijímateľom pri zmene rozsahu poskytovaných sociálnych 

služieb,  alebo zmene stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, alebo pri 

zmene spôsobu stravovania, resp. iných zmenách, 

10. činnosť a pomoc pri adaptačnom procese pri prijímaní nových prijímateľov 

sociálnych služieb, sledovanie priebehu adaptácie, vyhodnotenie adaptačného 

procesu, 

11. evidencia a spravovanie depozitu (úschova cenností a spravovanie osobného 

majetku), 

12. nákupy hygienických potrieb pre prijímateľov sociálnych služieb na časti 

s komplexnou starostlivosťou, 

13. pravidelné zabezpečenie služieb – manikúra, pedikúra a kaderníčka, 

14. krúžková činnosť, 

15. úprava Web stránky zariadenia, 

16. účasť na Rade seniorov, 

17. zápis z Rady seniorov, 

18. spracovávanie IP prijímateľov sociálnej služby,  

19. spracovávanie predpisov úhrad pre EÚ,  

20. spolupráca s inými organizáciami ( notársky úrad, Okresný súd, sociálna poisťovňa, 

zdravotné poisťovne, MPSVaR, miestne úrady, nemocnice, matriky, banky, 

pohrebné služby, polícia, miestny úrad Lamač, pošta), 
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21. vybavovanie pohrebov a účasť na nich,  

22. pomoc pri organizovaní a zabezpečovaní kultúrnych podujatí, 

23. podľa potrieb prijímateľov bola zabezpečovaná pomoc pri písaní osobnej alebo 

úradnej korešpondencie, 

24. poskytovaná pomoc pri presťahovaní sa z obytných jednotiek,  

25. u osamelých prijímateľov bolo realizované  vypratávanie obytných jednotiek. 

 

      Sociálne pracovníčky sa aktívne zúčastňovali na organizácii a realizácii pravidel-

ných kultúrno-spoločenských akcií. Organizovali pravidelné aktivity zamerané na činnosť 

a vzdelávanie prijímateľov sociálnych služieb.  V rámci voľno časových aktivít prijímatelia 

využívali spoločné priestory pre spevácky krúžok, petang, šípky, kartársky krúžok, krúžok 

šikovných rúk, človeče nehnevaj sa, premietanie filmov, tréning pamäti.    

      Snahou sociálnych pracovníčok bolo vplývať na prijímateľa sociálnej služby pozitív-

ne, profesionálne a empaticky. Cieľom sociálneho úseku je poskytovanie  a zabezpečovanie 

sociálnych služieb podľa individuálnych potrieb prijímateľov v zariadení.  

Pri svojej práci využívali sociálnu diagnostiku, ktorá sa začínala prijatím žiadosti prijímateľa 

o poskytovanie sociálnej služby. Sociálny pracovník  v spolupráci s interdisciplinárnym  

tímom zisťoval počas adaptačného procesu prijímateľa jeho sociálne prostredie, jeho potre-

by a požiadavky. Následne sociálna diagnostika smerovala k stanoveniu príčin vzniku po-

treby, využívania sociálnej služby v zariadení, určenie postupov a metód pri tvorbe indivi-

duálnych plánov prijímateľov. Vo svojej práci zvolili individuálny prístup a pre zlepšenie 

kvality poskytovania sociálnej služby oslovili prijímateľov s možnosťou a tvorbou individu-

álneho plánu.  

Skupinová práca bola zameraná na tréning pamäti s cieľom stimulovať mozgové funkcie, 

udržiavanie úrovne pamäte a myslenia. Sociálne pracovníčky realizovali letné posedenia pre 

prijímateľov soc. služieb v záhrade zariadenia. V rámci posedenia prijímatelia  spievali, po-

delili sa o svoje skúsenosti a zážitky nadobudnuté počas života, spomienky na detstvo, byd-

lisko, školu. 

Prebiehalo premietanie filmov podľa želania prijímateľov. Po premietaní prebiehal 

rozhovor v skupine na danú tému.   

   Cieľom sociálnej práce bolo tvorivé a aktívne vypĺňanie voľného času, dosahovanie 

pozitívnych zmien a zvyšovanie kvality života.  

 V rámci svojej pracovnej náplne pri prijímaní PSS realizovali s PSS a rodinnými prísluš-

níkmi úvodné stretnutia a vstupný pohovor. V následnom adaptačnom procese poskytovali 

sociálne poradenstvo.   

 Sociálne pracovníčky pracovali aj na zvyšovaní si svojej odbornosti a  kompetencií pro-

stredníctvom  štúdia nových zákonov, smerníc, školení  a vyhlášok.  

 

2. Sociálna rehabilitácia v roku 2018 

 

V období 9/2018 – 12/2018  boli do zariadenia prijatí inštruktori sociálnej rehabilitácie. Cie-

ľom inštruktorov sociálnej rehabilitácie bola aktivizácia prijímateľov, podpora samostatnos-

ti, nezávislosti, sebestačnosti a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe. K 31.12.2018 praco-

vali  celkovo 4 inštruktori sociálnej rehabilitácie. 
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V období 9/2018 – 12/2018  vykonávali nasledovné činnosti: 

 

•  napomáhali sociálnou rehabilitáciou pri zachovávaní optimálnej úrovne emocionálnej a   

   mentálnej spôsobilosti prijímateľa k jeho samostatnosti,   

•  sprevádzali prijímateľa na lekárske vyšetrenia do zdravotníckych zariadení,  

•  zabezpečovali nákup potravín a hygienických potrieb prijímateľovi, 

•  úzko spolupracovali so zdravotným, psychologicko-terapeutickým,  sociálnym úsekom    

   a spoločne  určovali najefektívnejšie riešenia pri vzniknutých situáciách,  

• zabezpečovali  v spolupráci s opatrovateľkami a zdrav. sestrami kompenzáciu nedostatkov   

   u prijímateľa individuálne orientovanými aktivitami denného života, 

•  pomáhali  prijímateľovi pri oživení výkonu pamäte a fantázie, 

• aktívne sa zúčastňovali na organizácii a realizácii pravidelných kultúrno-spoločenských     

   akcií a kampaní realizovaných v zariadení, 

•   poskytovali pomoc pri sťahovaní prijímateľa z obytnej jednotky,  

•   pravidelne zabezpečovali služby – manikúra, pedikúra, kaderníčka,  

•  v spolupráci s prijímateľom SS plánovali aktivity, ktoré zmierňovali negatívne dopady   

    zmien  jeho zdravotného a sociálneho stavu, 

•   pozorovali a zaznamenávali zmeny v osobnosti prijímateľa, 

•   plánovali, realizovali, vyhodnocovali program sociálnej rehabilitácie,  

•   viedli odborný záznam z procesu sociálnej rehabilitácie prijímateľa, 

•   vypracovali  individuálny plán sociálnej rehabilitácie prijímateľa, 

•  asistovali prijímateľovi pri každodenných činnostiach s cieľom podporovať ho   

    k samostatnosti. 

 

  

 

 

Denné činnosti:  

 

Aktivizácia prijímateľa –podpora samostatnosti prijímateľa pri bežných úkonoch sebaobslu-

hy (ranná hygiena, obliekanie, úprava zovňajšku), udržiavanie schopností a zručností, re-

dukcia stresu a úzkosti, zmierňovanie deprivácie, podpora záujmovej činnosti, tvorivé a ak-

tívne vyplnenie voľného času, udržiavanie jemnej motoriky v rámci aktivizačných činností 

(kreslenie, vyfarbovanie),  tematické a relaxačné rozhovory, kognitívny tréning a kognitívna 

rehabilitácia, lúštenie krížoviek, spievanie ľudových piesní, prechádzky v exteriéri /interiéri 

zariadenia, zapájanie do komunít, skupinových aktivít a kultúrno-spoločenského diania v 

zariadení. Podpora orientácie a mobility prijímateľa v zariadení i mimo neho – priebežne 

počas roka a podľa potreby prijímateľa. Posedenia v záhrade, individuálne prechádzky, hra-

nie slovných hier vo vonkajších priestoroch zariadenia, podpora komunikácie, spoločenský 

kontakt. Skupinová práca s prijímateľmi - udržiava ich vzájomnú súdržnosť, podporuje 

schopnosť kooperácie, vzájomnej komunikácie a tolerancie rozdielností. Zároveň aktívne 

posilňuje schopnosti a zručnosti prijímateľov, myslenie a zmysluplne vypĺňa voľný čas. 

Tréning pamäti - s cieľom stimulovať mozgové funkcie so zameraním na viaceré kognitívne 

schopnosti myslenia.  Spoločenské hry -okrem zábavy stimulujú pamäť a kognitívne funkcie 

ako je pozornosť, rýchlosť reakcií alebo rýchlosť rozhodovania. Kreatívne činnosti – využi-

tie rôznych kreatívnych techník a dostupných materiálov, činnosť zameraná na aktivizáciu a 
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stimuláciu jemnej motoriky a zmyslového vnímania, spoločenský kontakt, podpora komuni-

kácie a tvorivé využívanie voľného času. Výrobky sú inštalované v priestoroch zariadenia.  

 

3.  Špecifické ukazovatele zariadenia 

 

 

Priemerná dotácia na 1 ubytovací deň na 1 klienta, vypočítaná z rozdielu bežných výdavkov  

a celkových príjmov bola v roku 2018 – 7,02€.  

Podiel príjmov od klientov na bežných výdavkoch je 31,19 %.  

Podiel ostatných príjmov (vr. sponzorských) na bežných výdavkoch je  0,8 %. 

Podiel dotácie magistrátu na bežných výdavkoch je 58,45% . 

Podiel finančných bežných sponzorských darov na bežných výdavkoch je 0,43 %. 

Podiel finančných kapitálových sponzorských darov na kapitál. výdavkoch je 0 %. 

 

 

Prehľad zdrojov financovania pobytu PSS 

Tab č. 15      

 

 

 

Prehľad skutočných priemerných mesačných príjmov od klientov za rok 2018 

 

Tab č. 16 

Ukazovateľ v € - 

príjmy za služby 
Rok 2018 

Mesačný 

priemer 

Priemerný 

počet klien-

tov 

Priemer na 

klienta 

Príjmy za ubytovanie 

a nájom 
302 257,88 25 188,16 € 194,66 129,40 € 

Príjmy za opatrovanie 60 319,66 5 026,64 € 194,66 25,82 € 

Príjmy za stravu 134 954,29 11 246,19 € 194,66 57,77 € 

Ukazovateľ v € Rok 2018 
Mesačný prie-

mer 

Priemerný 

počet klien-

tov 

Priemer na 

klienta 

Bežné výdavky 1 594 733,11 € 132 894,43 € 194,66 682,70 € 

Príjmy od klientov 497 531,83 € 41 460,99 € 194,66 212,99 € 

Príjmy ostatné bez  
7 272,55 € 606,05 € 194,66 3,11 € 

sponzor. 

Príjmy sponzorské 6 932,53 € 577,71 € 194,66 2,97 € 

Dotácia hl. m. SR  
932 187,00 € 77 682,25 € 194,66 399,07 € 

na bežné výdavky 

Dotácia MPSVaR  
663 862,00 € 55 321,83 € 194,66 284,20 € 

SR 
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Príjmy za služby cel-

kom 
497 531,83 41 460,99 € 194,66 212,99 € 

 

 

Kultúrno- záujmová činnosť 

 

 

Vedenie a zamestnanci Domova seniorov Lamač pravidelne organizujú kultúrne 

podujatia pre prijímateľov sociálnej služby (PSS), keďže PSS majú často v dôsledku svojho 

zdravotného stavu sťažený prístup ku kultúrnym podujatiam realizovaným mimo priestorov 

zariadenia. Na pôde DSL sa preto organizujú rôzne koncerty, stretnutia, besedy a prednášky, 

ktorých sa PSS radi a v hojnom počte zúčastňujú. Všetky tieto akcie sú obľúbené 

a vyhľadávané.  PSS rovnako ako aj hostia si ich pochvaľujú.  

Podujatia organizované Domovom seniorov  Lamač v roku 2018: 

FEBRUÁR 2018 

Februárovým hlavným programom bol Fašiangový ples, ktorý každoročne PSS so 

zamestnancami pripravujú a prežívajú radosť, keď im príde do tanca zaspievať hudobník 

a spevák Jozef Pjaček. Do tanca hral a spieval aj folklorista Ing. Alojz  Špaček.  Každý rok 

si na túto príležitosť PSS aj zamestnanci Domova pripravujú nápadité a originálne masky.   

 

MAREC 2018 

Mesiac marec bol bohatý na spevákov s výnimočným hlasom. Pozvanie prijal cha-

rizmatický spevák Dušan Grúň. PSS zaujal svojim nezameniteľným hlasom a pri jeho pies-

ňach si zaspomínali na svoje mladé časy. Rovnako nás navštívila a svojím spevom obohatila 

speváčka Zuzana Martinsen. Celý koncert sa niesol pod názvom „Koncert vďaky“ a bol 

venovaný PSS a zamestnancom Domovu seniorov Lamač. 

APRÍL 2018  

Mesiac apríl sa niesol v nádychu vzdelávania sa a príjemnej atmosféry. V tomto me-

siaci sme mali možnosť sa zúčastniť besedy, na ktorú prijal pozvanie operný spevák Martin 

Babjak. Klienti s ním mohli zažiť pekné, prijemné a zábavné popoludnie. Taktiež nás Do-

mov navštívil významný psychológ PhDr. Štefan Matula, PhD., ktorý sa venuje okrem 

iného aj aktuálnej  problematike starnutia. Diskusia sa niesla v témach zmyslu života 

a procesu starnutia. Psychológ pán PhDr. Štefan Matula, PhD. ochotne odpovedal na všetky 

kladené otázky PSS. 

 

MÁJ 2018  

Na pozvanie pani riaditeľky nás v mesiaci máj navštívil vždy dobre naladený herec 

Karol Čálik. Viedol v našom Domove zaujímavú besedu o svojom živote, práci, vtipných 

historkách z natáčania i z divadelných dosiek. PSS sa pri jeho rozprávaní cítili veľmi dobre. 

 

 

 

JÚN 2018  

Prvý polrok 2018 sa niesol v znamení Juniálesu, podujatia na ktoré sa tešíme každý 

rok.  Už pravidelne päť rokov ukončuje prvý polrok našich podujatí  tanečná a stále popu-

lárna skupina SENZUS, ktorej program rozveselil všetkých zúčastnených. Speváci skupiny  
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roztancovali a rozospievali všetkých prítomných. Hudobno – tanečné popoludnie sa opäť, 

ako každý rok vydarilo. 

 

JÚL 2018  

V mesiaci júl sa u nás v Domove organizovali štyri podujatia. Jedno sa nieslo 

v znamení výstavy prác našich PSS, na ktorej sme mohli vidieť krásne maľby a výrobky 

z keramiky.   

Druhé podujatie sa konalo na dvore DSL, kde k nám zavítali sokoliarky z Mini-

zoo Devín spolu so svojimi chovancami.  Zoznámili nás s krkavcom veľkým a kuvikom 

malým. Vypočuli sme si zaujímavú prednášku o ich spôsobe života a mali sme možnosť 

pohladiť si ich.  

Do nášho Domova nás v mesiaci Júl prišiel okúzliť aj charizmatický kúzelník Peter 

Šesták. Svojim vystúpením prispel k dobrej nálade a atmosfére.  

V deň, kedy mali sviatok Aničky, prijal pozvanie a navštívil nás spevák Pavel Peschl 

so skupiny Senzus. Spestril nám popoludnie svojím spevom a humorným rozprávaním.  

 

AUGUST 2018  

Mesiac august sa opäť niesol v duchu hudby. Svojim vystúpením nás prišla potešiť 

mladá speváčka Táňa Marková, ktorá bola aj účastníčkou v talentovej šou. Vystúpenie sa 

konalo na terase DSL. O pár dní neskôr prijal pozvanie spevák Jozef Benedik, ktorý nás 

rozveselil a priniesol príjemné melódie do našich sŕdc.  

 

OKTÓBER 2018  

S blížiacou sa jeseňou sme sa aj v DSL pripravovali s klientmi na výstavu tekvičiek 

a jesenných ikebán. PSS sa zúčastnili na výrobe krásnych a pestrých ikebán zo suchých 

prírodných materiálov. Výstava sa konala v Kine Lamač a dostali sme aj diplom a ocenenie.  

V tomto mesiaci nás poctil svojou návštevou ešte vtedy úradujúci pán starosta Ing. 

Peter Šramko, ktorý vo svojej funkcii končil a prišiel sa rozlúčiť s obyvateľmi DSL. Tak-

tiež nám zahrala aj skupina Škrupina na dobrú náladu a pani Viera Podhradská zahrala na 

husliach spolu so svojou dcérou Máriou Čačíkovou.  

 

NOVEMBER 2018  

V mesiaci november prijala pozvanie energická a charizmatická speváčka Nora Bla-

hová. Spievala populárne piesne z dôb mladosti našich PSS.  

 

DECEMBER 2018   

Zúčastnili sme sa Mikulášskeho predstavenia v podaní detí z Materskej školy na 

Malokarpatskom námestí v Lamači a o pár dní k nám prišli koledovať študenti z Gymnázia 

sv. Uršule. Priniesli k nám dobrú náladu a závan prichádzajúcich vianočných sviatkov. Tes-

ne pred Vianocami sa náš Domov rozžiaril Betlehemským svetlom, ktoré nám priniesol 

skautský oddiel zo Slovenského skautingu. Spoločne sme si zaspievali koledy 

a  oboznámili sa s históriou Betlehemského svetla.          

 

VIANOCE 2018  

V spolupráci s BKIS sme pripravili pre PSS slávnostný program, v ktorom sa pred-

stavila hudobná skupina Kuštárovci. Program plný elánu, veselej i vianočnej nálady skončil 
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slávnostným príhovorom pani riaditeľky PaedDr. Miroslavy Floriansovej MPH, obyvateľom 

Domova s prianím zdravia a krásnych vianočných chvíľ. Hosťom nášho programu bol aj 

novozvolený starosta MÚ Lamač Ing. Lukáš Baňacký. 

 

V DSL prebieha pravidelná videoprojekcia. Raz do týždňa sa premietajú dokumen-

tárne cestopisné filmy a raz do týždňa v rámci projektu „Slovenské kino“ sú prezentované 

klasické staré slovenské filmy.  

Okrem toho máme v Domove seniorov viacero krúžkov ako napríklad Anglický ja-

zyk, Nemecký jazyk, Šikovné ruky, Spevácky, Šachový, Kartársky, Počítačový krúžok, Pe-

tang, Kaviarnička. Raz do týždňa sa koná Zábavné dopoludnie, Spoločenské hry, Tvorivé 

dielne. Taktiež je pravidelne vedený Tréning pamäti na viacerých úrovniach a Kognitívne 

hry. Pravidelne sa konajú Evanjelické služby Božie a Katolícke Božie služby. 

V spolupráci s Radou seniorov usporadúvame k všeobecnej užitočnej činnosti jarné a 

jesenné brigády skrášľovania nášho Domova. Rada seniorov usporadúva  v spoločenskej 

miestnosti „Burzy šatstva a obuvi“. 

 

 

JUBILEÁ  

Pani riaditeľka navštevuje PSS zariadenia, ktorí majú v danom mesiaci okrúhle naro-

deniny, aby im spolu s predsedkyňou Rady seniorov osobne pogratulovala k životnému jubi-

leu. Vedenie DSL mapuje taktiež aj meniny PSS a pri danej príležitosti im zablahoželá pro-

stredníctvom meninového pozdravu.   

KNIŽNICA  

K pravidelnej náplni života obyvateľov Domova seniorov Lamač patrí aj návšteva 

knižnice. Klienti majú k dispozícii aj tlač ako napr./ Život, Čas pre ženy, Slovenka, Metro-

pola/a iné.   

Psychologicko-terapeutický úsek 

 

V priebehu roku 2018 boli na psychologicko – terapeutický úsek (PTÚ) prijaté 3 no-

vé psychologičky. V súčasnosti tvoria tím pôsobiaci v rámci PTÚ 4 psychologičky, ktoré 

boli počas uplynulého roka s prijímateľmi sociálnej služby (PSS) zariadenia v každodennom 

kontakte. 

V rámci svojej pracovnej náplne sa venovali širokému spektru psychologicko-

terapeutických činností s rôznymi skupinami klientov. Podieľali sa na realizácii úvodných 

stretnutí s PSS pri ich prijatí do zariadenia DSL a v nadväznosti na to im poskytovali  psy-

chologické poradenstvo a oporu v priebehu ich adaptačného procesu. V priebehu roka 2018 

pôsobili ako súčasť interdisciplinárneho tímu, v rámci ktorého sa podieľali na tvorbe indivi-

duálnych plánov PSS zariadenia. Prostredníctvom psychologickej intervencie viedli PSS 

k adaptívnym spôsobom zvládania záťaže a pomáhali im prekonávať bežné životné situácie, 

náročné, ale aj výnimočné životné udalosti. Viedli mesačnú evidenciu PSS, ktorým bolo 

v priebehu roku poskytnuté psychologické poradenstvo formou individuálnych stretnutí ale-

bo skupinových aktivít organizovaných v zariadení. V rámci svojej pracovnej činnosti ak-

tívne spolupracovali s ďalšími odborníkmi zariadenia, predovšetkým s pracovníkmi sociál-

neho a zdravotného úseku. Pomáhali pri príprave a realizácii kultúrno – spoločenských uda-

lostí. Psychologičky pracovali aj na zvyšovaní si svojej odbornosti a kompetencií prostred-

níctvom školení a workshopov. 
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Hlavným cieľom psychologicko - terapeutickej činnosti, realizovanej v zariadení, bo-

la aktivizácia PSS. V rámci aktivizačnej činnosti boli za týmto účelom pravidelne uskutoč-

ňované skupinové aktivity rôzneho zamerania. V priebehu roku 2018 bolo zrealizovaných 

263 skupinových stretnutí, ktorých celková účasť predstavovala  2 099 PSS. 

 

Skupinové aktivity realizované v roku 2018: 

 Anglický jazyk / Nemecký jazyk / Španielsky jazyk - hodina cudzieho jazyka zameraná 

na trénovanie krátkodobej pamäte, koncentrácie, logického a kombinačného mysle-

nia. 

 Ergoterapia - stretnutia za účelom podpory zdravia a pocitu pohody PSS prostred-

níctvom zmysluplného a aktívneho trávenia voľného času, rozvoju funkčných 

schopností (hrubej a jemnej motoriky, celkovej koordinácie), radosti z tvorby 

a pocitu vlastnej užitočnosti. 

 Kaviarnička – tematické posedenia v otvorenej atmosfére, ktoré vytvárajú priestor 

pre vyjadrenie svojich názorov, získanie spätnej väzby, náhľadu a v  neposlednom 

rade pre vzájomné spoznávanie sa a upevňovanie sociálnych vzťahov medzi prijíma-

teľmi.  

 Krúžok šikovných rúk – tvorivá činnosť zameraná na tréning jemnej motoriky, ale aj 

kognitívnych schopností (pamäť, vnímanie, pozornosť) a upevňovanie sociálnych 

vzťahov PSS. 

 Petang – športová aktivita, ktorej cieľom je tréning celkovej motoriky, utužovanie 

sociálnych vzťahov a športového ducha a pobyt PSS na čerstvom vzduchu. 

 Počítačový krúžok – vzdelávacia aktivita zameraná na zlepšenie počítačovej gramot-

nosti, tréning pamäti a kognitívnych funkcií.  

 Slovenské kino – interaktívna činnosť, pri ktorej sa strieda sledovanie slovenského 

filmu s tematickými otázkami, diskusiou a reminiscenčnými zážitkami na podporu 

pozornosti, pamäti a vnímania.   

 Spoločenské hry – aktivita zameraná na tréning jemnej motoriky a kognitívnych 

schopností, predovšetkým nácvik pozornosti, myslenia, rozhodovania a strategického 

myslenia.  

 Šachový krúžok – stretnutia pri šachovej partii s cieľom rozvíjať schopnosť riešiť 

problémy, plánovanie, predvídavosť, koncentráciu pozornosti a pamäť. 

 Tvorivé dielne – tvorivá činnosť spojená s nácvikom jemnej motoriky, rozvíjaním 

kreativity a podporou predstavivosti.  

 Zábavné dopoludnie – posedenie pri počúvaní slovenskej hudby za účelom sociálnej 

integrácie (kontakt s okolím, začlenenie sa do skupiny), zlepšenia kognitívnych 

funkcií (vnímanie, pozornosť, pamäť) a komunikácie (schopnosť vybaviť si texty 

piesní, lepšia výslovnosť a slovná zásoba).  

 Aktivity zamerané na rozvoj sociálnej klímy (Bingo, Dobre vedieť) – stretnutia, kto-

rých hlavným cieľom je vzájomné spoznávanie sa a vytváranie komunity prijímate-

ľov sociálnych služieb DSL.  

Tabuľka č. 17 zobrazuje účasť PSS na jednotlivých skupinových aktivitách organizovaných 

psychologicko-terapeutickým úsekom v priebehu roku 2018. 

 

 



31 

 

 Tab. č. 17 

 

Názov aktivity Počet stretnutí Počet PSS 

Anglický jazyk 8 31 

Ergoterapia 25 245 

Kaviarnička 43 551 

Krúžok šikovných rúk 10 48 

Nemecký jazyk 13 96 

Petang 5 9 

Počítačový krúžok 7 16 

Slovenské kino 33 283 

Spoločenské hry 30 186 

Šachový krúžok 25 86 

Španielsky jazyk 5 9 

Tvorivé dielne 33 233 

Zábavné dopoludnie 17 178 

Aktivity zamerané na 

rozvoj sociálnej klímy 

8 128 

Spolu 262 2 099 

 

Významnú súčasť práce psychologičiek predstavovali individuálne stretnutia s PSS. 

V priebehu roku 2018 bolo zrealizovaných celkom 788 individuálnych stretnutí so 104 PSS. 

Psychologičky sa v rámci zmieňovaných individuálnych stretnutí sústredili predovšetkým na 

novoprijatých, imobilných a sociálne izolovaných PSS, na úzkostné stavy a na prípadné 

konflikty. PSS ich taktiež často oslovovali so žiadosťou o pomoc pri riešení rozmanitých 

osobných či rodinných problémov. Osobitná pozornosť bola venovaná PSS po hospitalizácii 

s cieľom dosiahnutia ich sociálnej a psychologickej reintegrácie. Individuálnu prácu s PSS 

dopĺňali rozhovory s rodinnými príslušníkmi v počte 31. 

Zvýšenú pozornosť venovali psychologičky počas roku aj novoprijatým PSS. 

V rámci svojich kompetencií ich sprevádzali procesom adaptácie. Zvolením vhodného indi-

viduálneho prístupu pomáhali novoprijatým PSS oboznámiť sa s pre nich cudzím prostredím 

a postupne akceptovať zmenené životné podmienky. Taktiež im pomáhali s nadväzovaním 

prvých sociálnych kontaktov v zariadení. Boli nápomocné pri ich začleňovaní sa do komuni-

ty PSS zariadenia, a to prostredníctvom skupinových aktivít zvolených na základe ich indi-

viduálnych záujmov a potrieb.  

V neposlednom rade sa psychologičky snažili svojim pôsobením v zariadení vytvárať 

pre PSS príjemnú a otvorenú atmosféru, v ktorej je možné adekvátnym spôsobom riešiť ich 

problémy, udržiavať alebo dokonca zlepšovať ich kognitívne funkcie, a tak predchádzať 

pocitom osamelosti alebo vlastnej zbytočnosti. V práci s klientmi volili empatický 

a rešpektujúci prístup, ktorý napomáha utvoreniu dôverného a konštruktívneho vzťahu. 
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Časť D 

Plán úloh na rok 2019 
 

 

1. Aktivizácia PSS k účasti na skupinových stretnutiach a záujmových aktivitách so zame-

raním sa na novoprijatých PSS – poskytnutie pomoci a opory pri ich adaptácii, nadväzo-

vaní prvých kontaktov a ich začlenení sa do širšej komunity PSS zariadenia. Implemen-

tácia komplexného systému zaznamenávania adaptačného procesu novoprijatých PSS. 

Zodpovední:  PTÚ, riaditeľka 

 

2. Zavádzanie štandardov kvality do praxe v zmysle vypracovaných procesov. Zameranie 

činnosti inštruktorov sociálnej rehabilitácie na nácvik a posilňovanie návykov pri seba-

obslužných činnostiach. 

Zodpovední:,  SÚ, riaditeľka 

 

3. Dobudovať Ekonomický úsek novými zamestnancami, vzhľadom k tomu, že dvaja za-

mestnanci odišli do dôchodku. 

      Zodpovední : personalistka, riaditeľka, vedúci EÚ 

 

4. Využívať dostupné formy náboru pracovných síl s využitím poskytovania ubytovania 

pre odborných zamestnancov na Zdravotnom úseku – Zdravotné sestry, opatrovatelia, 

zdravotní asistenti. 

      Zodpovední : personalistka, riaditeľka 

 

5. V roku 2019 budeme pokračovať v obnove nábytku, maľovaní izieb a rekonštruovaní 

kúpeľní na komplexnej starostlivosti. 

      Zodpovední : Vedúca ZÚ,vedúci PÚ, vedúci EÚ  
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ZOZNAM SKRATIEK 

 

DsL,DSL – Domov Seniorov Lamač 

ZÚ- zdravotný úsek  

SÚ- sociálny úsek  

EÚ- ekonomický úsek 

PÚ – prevádzkový úsek  

PTÚ- psychologicko-terapeutický úsek 

PaM- personálny a mzdový úsek 

PK- permanentný katéter, RZP- rýchla zdravotná pomoc, ET- elektroterapia 

LTV- liečebná telesná výchova individuálna a skupinová 

LP- liečebné prechádzky , nácviky a chôdze,Testy- goniometrické, vyšetrenie svalovej 

sily, meranie TK , Iné- cvičenie na náradí, s náčiním, bicyklovanie  

PS- psychoterapia, NE – novoevidovaní pacienti  

M- masáže  

PSS- prijímateľ sociálnej služby  

 

 

 

 
Zodpovední za jednotlivé úseky  

 

1. Ing. Ľubomír Satko- EÚ      ........................v.r.  

  

2.  Mgr. Alena Nyplová- PaM      ........................v.r. 

 

3.  PhDr. Mária Baňasová, MPH- SÚ     ........................v.r. 

 

4.  Dagmar Perhalová -ZÚ      ........................v.r. 

   

5.  Ing. Anton Havlík – PÚ      ........................v.r. 

 

6.  Mgr. Miriama Beňušková – PTÚ a kultúrny úsek   ........................v.r. 
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Prílohy 
 

Modernizácia zariadenia v roku 2018 

 

 
Rekonštrukcia obytných jednotiek  na Oddelení komplexnej starostlivosti 
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Rekonštrukcia kuchýň obytných jednotiek na Oddelení komplexnej starostlivosti 

 
Výmena  elektrických  polohovateľných posteli  
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Rekonštrukcia toaliet na prízemí prevádzkovej chodby 

Vymaľovanie prevádzkovej chodby na prízemí zariadenia 
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Výmena stolov a stoličiek v jedálňach zariadenia



 
Rozšírenie jedálne na Oddelení komplexnej starostlivosti 

 
Výmena gastrozariadení v spoločnej kuchyni 



 

 

 

 
Výmena gastrozariadení v spoločnej kuchyni 

 
Výmena gastrozariadení v spoločnej kuchyni 

 

 

 



 

 

 

Kultúrna a záujmová činnosť 2018 

Február 2018 
Fašiangový ples 2018 

 zábavný program s Jožkom Pjačekom 

 
 

Marec 2018 
Koncert Dušana Grúňa 

 
 

 

 

„Koncert vďaky“ venovaný DSL od speváčky Zuzany Martinsen 



 

 

 

 
 

 

 

Apríl 2018  
Beseda s operným spevákom Martinom Babjakom 

 



 

 

 

 

Prednáška o na tému „Problémy starnutia“ so  

psychológom PhDr. Štefanom Matulom, PhD. 

 
  

 

 

Máj 2018 
Beseda s hercom Karolom Čálikom 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jún 2018 

Juniáles 2018 so Senzusom 

 
 

 

 

Júl 2018 
Výstava výrobkov našich PSS 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sokoliari z Minizoo Devín 

 
 

Kúzelnícke vystúpenie Petra  Šestáka 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Návšteva kapelníka zo skupiny Senzus Pavla Peschla 

 
August 2018 

Koncert mladej speváčky z talentovej šou 

Táni Markovej 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Beseda so spevákom Jozefom Benedikom 

 
 

 

Október 2018 
Výstava tekvičiek a jesenných ikebán v Kine Lamač 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rozlúčka so starostom pánom  Ing. Petrom Šramkom, 

 vystúpenie skupiny Škrupina, huslistky pani Viery  Podhradskej a Márie Čačíkovej 

 

  

  



 

 

 

November 2018 

Koncert Nory Blahovej 

 
 

December 2018 

Vianoce 2018 
Vystúpenie speváckej skupiny Kuštárovci 

 



 

 

 

 

 

Koledníci z Gymnázia sv. Uršule 

 
 

 

Betlehemského svetlo 

    



 

 

 

 

Niečo z tvorby našich PSS 

Vtáčie búdky 

 
 

Drevené kvetináče 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ikebany 

 
 

Vianočné pohľadnice 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vianočné balíčky 

 
 

Vianočné vence zo šišiek 

 


